Ασφαλιστικές Υπηρεσίες
www.insurancebeyond.gr

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
Η εταιρία «Insurance Beyond» δραστηριοποιείται από το 1991, στο χώρο των ασφαλιστικών και
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
Η δεύτερη γενιά της οικογενειακής επιχείρησης αξιοποίησε την ωριμότητα και τα πεπραγμένα της
πρώτης και τα συνδύασε με την δημιουργική ενέργεια για εκσυγχρονισμό και υιοθέτηση καινοτόμων
πρακτικών από τη δεύτερη. Το αποτέλεσμα αποτυπώνεται στη ραγδαία ανάπτυξη της εταιρίας πάνω
σε γερά θεμέλια, με σκληρή δουλειά, δέσμευση, αφοσίωση και εξειδικευμένη εκπαίδευση.
Το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα παραμένει η άμεση, αξιόπιστη και αποτελεσματική
εξυπηρέτηση των πελατών μας, με πραγματικό ενδιαφέρον για τις ανάγκες τους. Πρωταρχική μας
επιδίωξη αποτελεί η σύναψη σταθερών, μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης και η διασφάλιση
μιας ουσιαστικής συνεργασίας με τον εκάστοτε συμβαλλόμενο.
Ιδιώτης ή επιχειρηματίας που επιλέγει την εταιρία μας, απολαμβάνει μια υπηρεσία προσαρμοσμένη
απόλυτα στα δικά του δεδομένα, ώστε να νιώθει σίγουρος για την επιλογή του. Η διαρκής
υποστήριξη κατά την διάρκεια της συνεργασίας μας, αποτελεί για εμάς δέσμευση.
30 χρόνια βρισκόμαστε σταθερά δίπλα σας και η επιτυχημένη πορεία συνεχίζεται.

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ
Γιατί βρισκόμαστε συνεχώς δίπλα σας, για την άμεση εξυπηρέτηση των πραγματικών σας αναγκών. Η
«Ιnsurance Beyond» βασίζει την επιτυχή λειτουργία και συνεχή ανάπτυξή της στα 6 ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα που πρεσβεύει.

Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μας :
 Πολυετής Εμπειρία:
Η μακροχρόνια εμπειρία μας στον κλάδο της ασφάλισης, σε συνδυασμό με το ήθος, την αξιοπιστία
και τον επαγγελματισμό μας, εγγυάται αποδεδειγμένα αποτελέσματα και υπηρεσίες για κάθε είδος
ασφαλιστικής ανάγκης, πάντα μέσα από υποδειγματική προσωπική εξυπηρέτηση.

 Προηγμένη Τεχνογνωσία:
Με οδηγό τη γνώση στη διαχείριση ασφαλιστικών προγραμμάτων, κινδύνων και αποζημιώσεων,
πρωταρχικός στόχος μας αποτελεί η διασφάλιση των συμφερόντων σας επιλέγοντας για εσάς,
ποιοτικά – προσιτά προϊόντα και υπηρεσίες.

 Πελατοκεντρική Στρατηγική:
Υπηρεσίες & Προτάσεις που σας δίνουν αξία.
Αφουγκραζόμαστε και μελετάμε με εξατομικευμένη ανάλυση τις ανάγκες σας, ώστε να σας
προτείνουμε τον ιδανικό συνδυασμό ασφαλιστικών καλύψεων και παροχών, μέσα από τα
ιδανικότερα ασφαλιστικά προϊόντα με τους ευνοϊκότερους όρους στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της
αγοράς.
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 Υποστήριξη & Αφοσίωση στον πελάτη:
Ολοκληρωμένη συμβουλευτική υποστήριξη και διαχείριση ζημιών.
Σε κάθε περιστατικό ζημίας εξετάζουμε αναλυτικά τα γεγονότα και σας υποστηρίζουμε
συμβουλευτικά στη σύνταξη της απαίτησης αποζημίωσης. Βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία μαζί
σας, ώστε να σας ενημερώνουμε για την πορεία της διαδικασίας και συνεργαζόμαστε
εποικοδομητικά για να πετύχουμε ορθή διεκπεραίωση των διαδικασιών και άμεση είσπραξη του
ποσού της αποζημίωσης.
Έτσι πιστεύουμε ότι χτίζεται μια ουσιαστική, ειλικρινής και μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης και
ασφάλειας ανάμεσά μας.

 Αξιοπιστία:
Στην εταιρεία «Insurance Beyond» επιλέγουμε με αυστηρά, ποιοτικά κριτήρια τις συνεργαζόμενες
ασφαλιστικές εταιρίες διεθνούς φήμης και υψηλής φερεγγυότητας.

 Εξειδικευμένη Εκπαίδευση:
Στην εταιρία μας, παρακολουθούμε συνεχώς τις ραγδαίες εξελίξεις στον ασφαλιστικό κλάδο, ενώ
διαθέτουμε πρόσβαση στα κέντρα λήψεως αποφάσεων.

Κλάδοι στους οποίους δραστηριοποιούμαστε

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ














Τεχνικών Έργων (C.A.R – E.A.R)
Ασφάλιση Πιστώσεων
Εγγυητικές Επιστολές
Αστική Ευθύνη Προϊόντος & Ανάκλησης
Αστική Ευθύνη Επιχειρήσεων
Επαγγελματικές Αστικές Ευθύνες
Απώλεια Κερδών & Διακοπής Εργασιών
Συμβόλαια Κατά Παντός Κινδύνου
Ασφάλιση Περιβαλλοντικής Ευθύνης
Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης (D&O)
Έργα Τέχνης
Ακύρωση Εκδηλώσεων
Ασφάλιση Απαγωγής, Λύτρων & Εκβιασμού
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ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΚΛΑΔΟΙ


Μεταφορές



Πλοίων & Σκαφών



Νομικής Προστασίας



Ομαδικές Ασφαλίσεις Υγείας &
Αποταμίευσης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ


Υγείας



Ζωής



Αποταμίευσης



Ατυχημάτων



Απώλειας Εισοδήματος

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ


Εμπορικών & Βιομηχανικών
Επιχειρήσεων



Τουριστικών & Ξενοδοχειακών
Μονάδων



Κατοικιών & Λοιπών
Καταστημάτων



Ασφάλιση Θερμοκηπίων

Συνεργαζόμενες Ασφαλιστικές Εταιρίες

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ
Ασφαλιστικός Πράκτορας & Σύμβουλος Επενδύσεων
:Πατριάρχου Ιωακείμ 12, 17121, Νέα Σμύρνη
: 210 9346457 |

: 210 9311691

: info@insurancebeyond.gr
: aastamatelos@gmail.com
: https://insurancebeyond.gr

4|Σ ε λίδ α

